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2.850 mAh Li-ion 
pintar anti tiruan

BL2801-Ex

Power Adapter 
(12V/1A)

Belt ClipAntena Charger Tali Pengikat

AKSESORI

BT 5.0 BLE+EDR

Layar

HP708 (UL913) 0,91 inci OLED

LCD, 320 x 240 piksel, 
262.000 warna, 2,4 inciHP788 (UL913)

Stabilitas Frekuensi ± 0,5 ppm

Impedansi Antena 50 Ω

UHF: 350-470 MHz; 
VHF: 136-174 MHz

Rentang Frekuensi

Umum

Kapasitas Saluran 1.024

Kapasitas Zona

Saluran Zona

Baterai 2.850 mAh Li-ion pintar anti tiruan

Voltase Operasi 7,4 V (rated)

64

Channel Spacing

0,18 µV/BER5%

0,18 µV (12 dB SINAD) 
0,16 µV (Tipikal) (12 dB SINAD)

60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz

60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

40 dB @ 12,5 kHz; 
43 dB @ 20 kHz, 45 dB @ 25 kHz

80 dB

Sensitivitas

Spurious 
Response 
Rejection

Output Daya Audio Teruji

Digital

Analog

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

65 dB @ 12,5/20/25 kHz

0,5 W

TIA-603 

ETSI 

TIA-603 

ETSI 

TIA-603 

ETSI 
Selektivitas

Inter-Modulation

Dengung dan Kebisingan

Pemblokiran

Penerima

≤ 3%

Pemancar

UHF: 4 W/1 W
VHF: 5 W/1 W

Output Daya RF

SPESIFIKASI

256

12,5 kHz/20 kHz/25 kHz

TIA-603 

ETSI 84 dB

Distorsi Audio Teruji

+1~ -3 dBRespons Audio

< -57 dBmDistorsi Audio Teruji

Respons Audio

Distorsi Audio

+1~ -3 dB

≤ 3%

Emisi Terhantar/
Terpancar

-36 dBm < 1 GHz; -30 dBm > 1 GHz

TMAMBE+2Tipe Vocoder Digital

Modulasi FM 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz

Pembatasan Modulasi

Dengung & Kebisingan FM

Adjacent Channel Power

Spesifikasi Lingkungan
-30°C* - +60°CSuhu Operasi

Suhu Penyimpanan -40°C - +85°C

60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 20/25 kHz

40 dB @ 12,5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz

12,5 kHz Data Saja: 7K60FXDModulasi Digital 4FSK

± 2,5 kHz @ 12,5 kHz; ± 4,0 kHz @ 20 kHz; ± 5,0 kHz @ 25 kHz

Guncangan dan Getaran
Kelembapan

MIL-STD-810 G
MIL-STD-810 G

Perlindungan dari 
Masuknya Debu dan Air

ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) 
± 8 kV (kontak); ± 15 kV (udara)

Layanan Lokasi
GPS, GPS+GLONASS, GPS+BDSGNSS 

TTFF Penyalaan Dingin < 1 mnt (Tipikal)
TTFF Penyalaan Panas

Akurasi Mendatar
< 10 dtk (Tipikal)

< 5 m (dimungkinkan pada -130 dBm)

Digital Protocol ETSI-TS102 361-1,-2,-3

*Radio saja - Baterai -20°C

Anti-explosion levels Class I, II, III, Division 1, Groups C-G,T4, -30°C to 60°C
Class I, Division 2, Groups A-D, T4, -30°C to 60°C

132x55x36,5 mmDimensi (P x L x T)

369 g
Berat (termasuk antena & baterai)

HP708 (UL913)

HP788 (UL913) 389 g

Daya Tahan Baterai
(Siklus Ketahanan 5/5/90,
Digital, Daya TX Tinggi)

HP788 UL913: 
28 jam (GNSS nonaktif )
24 jam (GNSS aktif )

OpsionalStandar

Earbud Khusus 
Menerima

ES-01

Earpiece Khusus 
Menerima dengan 

Slang Akustik 
Transparan

ES-02

Earpiece C-Style 
Khusus Menerima

EH-01

Earpiece Swivel 
Khusus Menerima 

dengan Kait Telinga 
yang Bisa Diatur

EH-02

Kabel PTT dan MIC 
(gunakan bersama 

Earpiece Khusus 
Menerima)

ACN-02P

Earpiece Pengamatan 
3 kabel dengan
Tabung Akustik 

Transparan
EAN21-P

Mikrofon Speaker 
Jarak Jauh 

Tahan Air (IP67)
SM26N1-P

Mikrofon Speaker 
Jarak Jauh 

Tahan Air (IP54)
SM26N2-P

Headset Peredam 
Bising yang Tahan 
Pemakaian Lama

ECN21-P

C-earset dengan 
PTT dan MIC in-line 

EHN26-P

HP708 UL913: 
29 jam (GNSS nonaktif ) 
25 jam (GNSS aktif )

Pengisi daya 
multiunit

Tempat 
penyimpanan 

portabel
LCY026

HP708 (UL913): IP68 
HP788 (UL913): IP66 IP68
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MEMAKSIMALKAN OPERASIONAL ANDA 



Untuk pengoperasian di lingkungan produksi berisiko tinggi, komunikasi instan yang aman dan efisien tidak hanya 
membantu menghubungkan pengguna radio dengan anggota timnya sepanjang waktu, tetapi juga berguna dalam 
meningkatkan produktivitas mereka.

Seri HP7 (UL913) adalah radio digital aman secara intrinsik yang baru dari kami. Produk ini merupakan representasi gaya 
dan fungsi pada masa mendatang yang memperbarui standar di bidang radio digital, menyediakan komunikasi yang kian 
efisien dan andal dengan suara yang lantang dan jernih, baterai tahan lama, sangat mudah dibawa, dan kokoh.

Seri radio ini secara khusus dirancang bagi pengguna yang bekerja di bidang migas, pemadaman kebakaran dan 
penyelamatan, pertambangan, dan bandar udara, serta pekerjaan di lingkungan berbahaya dengan risiko ledakan gas atau 
debu yang mudah terbakar.

OPTIMALKAN PEKERJAAN ANDA

FITUR-FITUR UTAMA
Mode digital dan analog

Audio sangat jernih

IP68 tahan tercelup air

Jangkauan yang lebih luas

Water-porting design

BT terintegrasi

Ringkas dan sangat mudah dibawa

Tombol yang besar dan mudah ditekan

Banyak tombol yang bisa diprogram

API Terbuka

KEAMANAN DITINGKATKAN

FITUR KEAMANAN YANG ANDAL
Radio ini mendukung mode digital opsional Pekerja Tunggal, Personel 
Terluka, dan Tombol Darurat dengan interupsi panggilan sebagai fitur 
yang bisa diprogram. Fitur keamanan ini memastikan agar alarm bisa 
dibunyikan meski saluran yang digunakan sedang sibuk.

JANGKAUAN YANG LEBIH LUAS
Sensitivitas dan jangkauan konvensional seri radio HP7 yang aman 
secara intrinsik telah ditingkatkan sehingga pengaturan setiap 
panggilan, penyampaian setiap pesan, dan pelaporan setiap lokasi 
berjalan lancar ketika diperlukan. Jangkauan yang ditingkatkan ini juga 
meningkatkan keamanan pengguna dengan cara yang hemat biaya.

AUDIO YANG LANTANG DAN JERNIH
Kemampuan berkomunikasi dengan jelas di tempat dengan kebisingan 
dari hal-hal di sekitar merupakan hal terpenting yang dibutuhkan oleh 
semua pengguna radio. Radio ini dilengkapi teknologi peredam 
kebisingan berbasis AI untuk menyaring kebisingan latar belakang yang 
tidak diinginkan. Dengan demikian, audio yang diberikan lebih lantang 
dan jelas walaupun penggunanya berada di lingkungan dengan banyak 
kebisingan dari hal-hal di sekitar. Ini hal yang belum pernah diwujudkan 
sebelumnya.

Radio ini juga dilengkapi loudspeaker bertenaga optimal yang dapat 
membantu pengguna mendengarkan suara dengan jernih walaupun 
berada di tempat yang bising.

TOMBOL YANG BESAR DAN MUDAH DITEKAN
Seri radio digital HP7 yang aman secara intrinsik memiliki tombol PTT yang 
mudah ditekan dan tombol darurat berukuran besar agar bisa ditekan 
tanpa kesulitan ketika personel berada di lingkungan yang sangat 
menantang. Dengan demikian, personel bisa dengan cepat meminta 
bantuan dari rekan kerja atau pusat kontrol apabila terjadi keadaan darurat.

Karena keamanan pekerja di garis depan telah dipandang 
sebagai hal yang sangat penting, personel Anda 
membutuhkan radio dengan performa keamanan yang 
tinggi agar mereka dapat bekerja dengan aman.
Kini, radio yang bisa membantu Anda mengelola hal itu 
telah tersedia di sini.

SELALU BISA DIANDALKAN
Dirancang untuk menghadapi tantangan di lingkungan berisiko tinggi, seri HP7 menawarkan kinerja yang kuat, andal, dan 
tahan banting untuk melalui tugas yang berat.

KOMPATIBEL DENGAN ANALOG

Mendukung mode analog dan digital. Bagi pengguna mode analog, 
kekuatan komunikasi digital kini ada dalam genggaman Anda. Radio ini 
membuat Anda bisa berpindah ke digital sesuai keinginan dan 
anggaran, dengan skalabilitas sederhana untuk menambahkan fitur dan 
fungsi.

STANDAR IP68
Radio ini bersertifikasi IP68 dan masih memberikan audio yang lantang 
dan jernih meski telah terendam dalam air berkedalaman 2 meter 
selama 4 jam. Dengan demikian, seri radio digital Hp7 intrisically safe 
sangat cocok digunakan di lingkungan yang kotor dan berdebu.

WATER-PORTING DESIGN

Dirancang agar air selalu bisa dikeluarkan dari komponen radio. Dengan 
demikian, audio yang jernih selalu bisa dikirim dan diterima meskipun 
radio terpapar hujan atau aliran air dari keran air. Desain penangkal air 
ini bahkan memungkinkan kualitas audio yang jernih meski perangkat 
baru saja diangkat dari dalam air.

KOKOH DAN TAHAN BANTING

Radio ini juga bersertifikasi MIL-STD-810G dan tahan jatuh dari 
ketinggian 2 meter. Tombol silikon dengan cat PU pada radio juga 
membuatnya tahan lama ketika digunakan oleh pekerja yang memakai 
sarung tangan dengan permukaan kasar, ketika tertutup debu atau 
kotoran, atau ketika terkena gesekan dengan material berpermukaan 
kasar lainnya.

LEBIH EFISIEN
Di lingkungan yang menantang, e�siensi komunikasi menjadi nyawa para pekerja garis depan. Gaya dan fungsi radio 
digital HP7 yang aman secara intrinsik dirancang secara khusus agar aktivitas organisasi Anda bisa berjalan lebih e�sien 
dan lebih efektif.

RINGAN DAN MUDAH DIBAWA
Radio ini ringan dan ringkas sehingga pekerja dapat membawanya 
dengan mudah dan nyaman. Layarnya tetap bisa terbaca dengan jelas 
meski berada di tempat gelap atau menyilaukan sehingga pekerja tetap 
bisa melihat informasi yang dibutuhkan.

MENDUKUNG SIARAN SUARA
Saat menggunakan saluran, kontak, atau tombol yang telah diprogram, 
pengoperasiannya bisa dikonfirmasi oleh Siaran Suara agar pekerja tidak 
perlu selalu melihat layar. Dengan begitu, mereka bisa lebih fokus pada 
misi dibanding radio.

BANYAK TOMBOL YANG BISA DIPROGRAM
Radio ini memiliki banyak tombol bisa diprogram agar Anda bisa 
menyetel kemampuan dan fitur yang paling Anda butuhkan. 
Selanjutnya, pekerja bisa dengan mudah mengaktifkan perintah yang 
telah disetel cukup dengan menekan tombol sebentar atau lama ketika 
sedang menggunakan baju pelindung atau sarung tangan.

4 PROFIL UNTUK BERBAGAI MISI
Radio ini memiliki empat profil untuk berbagai skenario dan misi. 
Pekerja bisa memilih profil berdasarkan kebutuhan, lalu menyesuaikan 
nada, volume, dan getaran. Misalnya, pekerja bisa memilih mode 
Outdoor untuk memperlantang nada dering dan memperkuat getaran 
ketika berada di lingkungan kerja yang bising.

HP708 (UL913)

HP788 (UL913)

RADIO KEAMANAN INTRINSIK DENGAN SERTIFIKASI 
UL913, CSA, DAN TIA4950
Radio keamanan intrinsik, Hytera HP7, dirancang dengan spesifikasi dan 
standar UL913 AS, CSA Kanada, serta TIA4950. Radio ini dapat 
digunakan dengan aman di lingkungan berbahaya dengan risiko 
ledakan gas dan partikel debu.

BATERAI PINTAR TAHAN LEDAKAN
Radio ini juga dilengkapi baterai pintar tahan ledakan yang memudahkan 
pemantauan status baterai, seperti masa pakai, waktu pengisian, dsb.
Fitur Identifikasi Baterai Tahan Ledakan juga membantu pengguna dalam 
menghindari risiko keamanan yang disebabkan oleh baterai tidak tahan 
ledakan.
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tanpa kesulitan ketika personel berada di lingkungan yang sangat 
menantang. Dengan demikian, personel bisa dengan cepat meminta 
bantuan dari rekan kerja atau pusat kontrol apabila terjadi keadaan darurat.

Karena keamanan pekerja di garis depan telah dipandang 
sebagai hal yang sangat penting, personel Anda 
membutuhkan radio dengan performa keamanan yang 
tinggi agar mereka dapat bekerja dengan aman.
Kini, radio yang bisa membantu Anda mengelola hal itu 
telah tersedia di sini.

SELALU BISA DIANDALKAN
Dirancang untuk menghadapi tantangan di lingkungan berisiko tinggi, seri HP7 menawarkan kinerja yang kuat, andal, dan 
tahan banting untuk melalui tugas yang berat.

KOMPATIBEL DENGAN ANALOG

Mendukung mode analog dan digital. Bagi pengguna mode analog, 
kekuatan komunikasi digital kini ada dalam genggaman Anda. Radio ini 
membuat Anda bisa berpindah ke digital sesuai keinginan dan 
anggaran, dengan skalabilitas sederhana untuk menambahkan fitur dan 
fungsi.

STANDAR IP68
Radio ini bersertifikasi IP68 dan masih memberikan audio yang lantang 
dan jernih meski telah terendam dalam air berkedalaman 2 meter 
selama 4 jam. Dengan demikian, seri radio digital Hp7 intrisically safe 
sangat cocok digunakan di lingkungan yang kotor dan berdebu.

WATER-PORTING DESIGN

Dirancang agar air selalu bisa dikeluarkan dari komponen radio. Dengan 
demikian, audio yang jernih selalu bisa dikirim dan diterima meskipun 
radio terpapar hujan atau aliran air dari keran air. Desain penangkal air 
ini bahkan memungkinkan kualitas audio yang jernih meski perangkat 
baru saja diangkat dari dalam air.

KOKOH DAN TAHAN BANTING

Radio ini juga bersertifikasi MIL-STD-810G dan tahan jatuh dari 
ketinggian 2 meter. Tombol silikon dengan cat PU pada radio juga 
membuatnya tahan lama ketika digunakan oleh pekerja yang memakai 
sarung tangan dengan permukaan kasar, ketika tertutup debu atau 
kotoran, atau ketika terkena gesekan dengan material berpermukaan 
kasar lainnya.

LEBIH EFISIEN
Di lingkungan yang menantang, e�siensi komunikasi menjadi nyawa para pekerja garis depan. Gaya dan fungsi radio 
digital HP7 yang aman secara intrinsik dirancang secara khusus agar aktivitas organisasi Anda bisa berjalan lebih e�sien 
dan lebih efektif.

RINGAN DAN MUDAH DIBAWA
Radio ini ringan dan ringkas sehingga pekerja dapat membawanya 
dengan mudah dan nyaman. Layarnya tetap bisa terbaca dengan jelas 
meski berada di tempat gelap atau menyilaukan sehingga pekerja tetap 
bisa melihat informasi yang dibutuhkan.

MENDUKUNG SIARAN SUARA
Saat menggunakan saluran, kontak, atau tombol yang telah diprogram, 
pengoperasiannya bisa dikonfirmasi oleh Siaran Suara agar pekerja tidak 
perlu selalu melihat layar. Dengan begitu, mereka bisa lebih fokus pada 
misi dibanding radio.

BANYAK TOMBOL YANG BISA DIPROGRAM
Radio ini memiliki banyak tombol bisa diprogram agar Anda bisa 
menyetel kemampuan dan fitur yang paling Anda butuhkan. 
Selanjutnya, pekerja bisa dengan mudah mengaktifkan perintah yang 
telah disetel cukup dengan menekan tombol sebentar atau lama ketika 
sedang menggunakan baju pelindung atau sarung tangan.

4 PROFIL UNTUK BERBAGAI MISI
Radio ini memiliki empat profil untuk berbagai skenario dan misi. 
Pekerja bisa memilih profil berdasarkan kebutuhan, lalu menyesuaikan 
nada, volume, dan getaran. Misalnya, pekerja bisa memilih mode 
Outdoor untuk memperlantang nada dering dan memperkuat getaran 
ketika berada di lingkungan kerja yang bising.

HP708 (UL913)

HP788 (UL913)

RADIO KEAMANAN INTRINSIK DENGAN SERTIFIKASI 
UL913, CSA, DAN TIA4950
Radio keamanan intrinsik, Hytera HP7, dirancang dengan spesifikasi dan 
standar UL913 AS, CSA Kanada, serta TIA4950. Radio ini dapat 
digunakan dengan aman di lingkungan berbahaya dengan risiko 
ledakan gas dan partikel debu.

BATERAI PINTAR TAHAN LEDAKAN
Radio ini juga dilengkapi baterai pintar tahan ledakan yang memudahkan 
pemantauan status baterai, seperti masa pakai, waktu pengisian, dsb.
Fitur Identifikasi Baterai Tahan Ledakan juga membantu pengguna dalam 
menghindari risiko keamanan yang disebabkan oleh baterai tidak tahan 
ledakan.
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2.850 mAh Li-ion 
pintar anti tiruan

BL2801-Ex

Power Adapter 
(12V/1A)

Belt ClipAntena Charger Tali Pengikat

AKSESORI

BT 5.0 BLE+EDR

Layar

HP708 (UL913) 0,91 inci OLED

LCD, 320 x 240 piksel, 
262.000 warna, 2,4 inciHP788 (UL913)

Stabilitas Frekuensi ± 0,5 ppm

Impedansi Antena 50 Ω

UHF: 350-470 MHz; 
VHF: 136-174 MHz

Rentang Frekuensi

Umum

Kapasitas Saluran 1.024

Kapasitas Zona

Saluran Zona

Baterai 2.850 mAh Li-ion pintar anti tiruan

Voltase Operasi 7,4 V (rated)

64

Channel Spacing

0,18 µV/BER5%

0,18 µV (12 dB SINAD) 
0,16 µV (Tipikal) (12 dB SINAD)

60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz

60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

40 dB @ 12,5 kHz; 
43 dB @ 20 kHz, 45 dB @ 25 kHz

80 dB

Sensitivitas

Spurious 
Response 
Rejection

Output Daya Audio Teruji

Digital

Analog

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

65 dB @ 12,5/20/25 kHz

0,5 W

TIA-603 

ETSI 

TIA-603 

ETSI 

TIA-603 

ETSI 
Selektivitas

Inter-Modulation

Dengung dan Kebisingan

Pemblokiran

Penerima

≤ 3%

Pemancar

UHF: 4 W/1 W 
VHF: 5 W/1 W

Output Daya RF

SPESIFIKASI

256

12,5 kHz/20 kHz/25 kHz

TIA-603 

ETSI 84 dB

Distorsi Audio Teruji

+1~ -3 dBRespons Audio

< -57 dBmDistorsi Audio Teruji

Respons Audio

Distorsi Audio

+1~ -3 dB

≤ 3%

Emisi Terhantar/
Terpancar

-36 dBm < 1 GHz; -30 dBm > 1 GHz

TMAMBE+2  Tipe Vocoder Digital

Modulasi FM 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz

Pembatasan Modulasi

Dengung & Kebisingan FM

Adjacent Channel Power

Spesifikasi Lingkungan
-30°C* - +60°CSuhu Operasi

Suhu Penyimpanan -40°C - +85°C

60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 20/25 kHz

40 dB @ 12,5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz

12,5 kHz Data Saja: 7K60FXDModulasi Digital 4FSK

± 2,5 kHz @ 12,5 kHz; ± 4,0 kHz @ 20 kHz; ± 5,0 kHz @ 25 kHz

Guncangan dan Getaran
Kelembapan

MIL-STD-810 G
MIL-STD-810 G

Perlindungan dari 
Masuknya Debu dan Air

ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) 
± 8 kV (kontak); ± 15 kV (udara)

Layanan Lokasi
GPS, GPS+GLONASS, GPS+BDSGNSS 

TTFF Penyalaan Dingin < 1 mnt (Tipikal)
TTFF Penyalaan Panas

Akurasi Mendatar
< 10 dtk (Tipikal)

< 5 m (dimungkinkan pada -130 dBm)

Digital Protocol ETSI-TS102 361-1,-2,-3

*Radio saja - Baterai -20°C

Anti-explosion levels Class I, II, III, Division 1, Groups C-G,T4, -30°C to 60°C
Class I, Division 2, Groups A-D, T4, -30°C to 60°C

132x55x36,5 mmDimensi (P x L x T)

369 g
Berat (termasuk antena & baterai)

HP708 (UL913)

HP788 (UL913) 389 g

Daya Tahan Baterai
(Siklus Ketahanan 5/5/90,
Digital, Daya TX Tinggi)

HP788 UL913: 
28 jam (GNSS nonaktif )
24 jam (GNSS aktif )

OpsionalStandar

Earbud Khusus 
Menerima

ES-01

Earpiece Khusus 
Menerima dengan 

Slang Akustik 
Transparan

ES-02

Earpiece C-Style 
Khusus Menerima

EH-01

Earpiece Swivel 
Khusus Menerima 

dengan Kait Telinga 
yang Bisa Diatur

EH-02

Kabel PTT dan MIC 
(gunakan bersama 

Earpiece Khusus 
Menerima)

ACN-02P

Earpiece Pengamatan 
3 kabel dengan
 Tabung Akustik 

Transparan
EAN21-P

Mikrofon Speaker 
Jarak Jauh 

Tahan Air (IP67)
SM26N1-P

Mikrofon Speaker 
Jarak Jauh 

Tahan Air (IP54)
SM26N2-P

Headset Peredam 
Bising yang Tahan 
Pemakaian Lama

ECN21-P

C-earset dengan 
PTT dan MIC in-line 

EHN26-P

HP708 UL913: 
29 jam (GNSS nonaktif ) 
25 jam (GNSS aktif )

Pengisi daya 
multiunit

Tempat 
penyimpanan 

portabel
LCY026

HP708 (UL913): IP68 
HP788 (UL913): IP66 IP68

Kode Saham: 002583.SZ

Alamat: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan 

District, Shenzhen, P.R.C.

Telp: +86-755-2697 2999     Faks: +86-755-8613 7139     Pos: 518057 

Http: //www.hytera.com         marketing@hytera.com

Hytera berhak mengubah desain dan spesifikasi produk. Jika terjadi kesalahan cetak, Hytera tidak 

bertanggung jawab terkait dengan hal itu. Akan ada perbedaan kecil antara produk nyata dan produk 

yang tercantum pada bahan-bahan cetak karena proses pencetakan.
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Layar

HP708 (UL913) 0,91 inci OLED

LCD, 320 x 240 piksel, 
262.000 warna, 2,4 inciHP788 (UL913)

Stabilitas Frekuensi ± 0,5 ppm

Impedansi Antena 50 Ω

UHF: 350-470 MHz; 
VHF: 136-174 MHz

Rentang Frekuensi

Umum

Kapasitas Saluran 1.024

Kapasitas Zona

Saluran Zona

Baterai 2.850 mAh Li-ion pintar anti tiruan

Voltase Operasi 7,4 V (rated)

64

Channel Spacing

0,18 µV/BER5%

0,18 µV (12 dB SINAD) 
0,16 µV (Tipikal) (12 dB SINAD)

60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz

60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

40 dB @ 12,5 kHz; 
43 dB @ 20 kHz, 45 dB @ 25 kHz

80 dB

Sensitivitas

Spurious 
Response 
Rejection

Output Daya Audio Teruji

Digital

Analog

70 dB @ 12,5/20/25 kHz

65 dB @ 12,5/20/25 kHz

0,5 W

TIA-603 

ETSI 

TIA-603 

ETSI 

TIA-603 

ETSI 
Selektivitas

Inter-Modulation

Dengung dan Kebisingan

Pemblokiran

Penerima

≤ 3%

Pemancar

UHF: 4 W/1 W 
VHF: 5 W/1 W

Output Daya RF

SPESIFIKASI

256

12,5 kHz/20 kHz/25 kHz

TIA-603 

ETSI 84 dB

Distorsi Audio Teruji

+1~ -3 dBRespons Audio

< -57 dBmDistorsi Audio Teruji

Respons Audio

Distorsi Audio

+1~ -3 dB

≤ 3%

Emisi Terhantar/
Terpancar

-36 dBm < 1 GHz; -30 dBm > 1 GHz

TMAMBE+2  Tipe Vocoder Digital

Modulasi FM 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz

Pembatasan Modulasi

Dengung & Kebisingan FM

Adjacent Channel Power

Spesifikasi Lingkungan
-30°C* - +60°CSuhu Operasi

Suhu Penyimpanan -40°C - +85°C

60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 20/25 kHz

40 dB @ 12,5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz

12,5 kHz Data Saja: 7K60FXDModulasi Digital 4FSK

± 2,5 kHz @ 12,5 kHz; ± 4,0 kHz @ 20 kHz; ± 5,0 kHz @ 25 kHz

Guncangan dan Getaran
Kelembapan

MIL-STD-810 G
MIL-STD-810 G

Perlindungan dari 
Masuknya Debu dan Air

ESD IEC 61000-4-2 (Level 4) 
± 8 kV (kontak); ± 15 kV (udara)

Layanan Lokasi
GPS, GPS+GLONASS, GPS+BDSGNSS 
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TTFF Penyalaan Panas
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< 10 dtk (Tipikal)
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369 g
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HP788 (UL913) 389 g

Daya Tahan Baterai
(Siklus Ketahanan 5/5/90,
Digital, Daya TX Tinggi)
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28 jam (GNSS nonaktif )
24 jam (GNSS aktif )
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yang Bisa Diatur
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(gunakan bersama 
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Menerima)
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3 kabel dengan
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EAN21-P
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Jarak Jauh 

Tahan Air (IP67)
SM26N1-P
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SM26N2-P
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Pemakaian Lama
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C-earset dengan 
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EHN26-P
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